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ja
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Missio
Suomen Taitoluisteluliitto yhdessä
jäsenseurojensa kanssa luo edellytykset
taitoluistelun monipuoliselle harrastus- ja
kilpailutoiminnalle. Tavoitteenamme on
tukea elämänmittaista liikuntaharrastusta.

Strategiset tavoitteet ja niiden
toteuttaminen vuonna 2016
1. Taitoluistelu on vetovoimainen harrastus
TAVOITE:
=> Liitolla on yhdessä jäsenseurojensa kanssa tavoitteena
• Elinvoimaisen ja maanlaajuisen seuraverkoston rakentaminen
• Monipuolisen lajin harrastuspohjan laajentaminen
• Ohjaaja- ja valmennusosaamisen kehittäminen siten, että monipuolinen valmennus varmistaa
urheilijan terveyden, teknisen osaamisen ja henkisen voiman tasapainon

TOTEUTUS:
a) Projekti: Aluetoiminnan uudistetun toimintamallin vakiinnuttaminen ja vahvistaminen
b) Projekti: Luistelukoulukonseptin vahvistaminen
c) Projekti: Valmennusosaamisen varmistaminen ja seuraajasuunnittelu

Projekti: Aluetoiminnan toimintamallin
vakiinnuttaminen ja vahvistaminen
Toimenpiteet 2015
•
Kartoitettiin aluetoiminnan arvostusta ja
tietämystä toiminnasta aluepäälliköille ja
seurahenkilöille tehdyllä kyselyllä
•
Aloitettiin aluetoiminnan vahvistaminen
aluepäälliköiden verkoston vahvistamisella ja
toimintamallien sopimisella sekä tukitoimien
kartoittamisella
–
–
–
–
–
–

•

Säännölliset tapaamiset 4 kpl/vuodessa
Figure Centre -alustan käyttöönotto (viestintä ja
työkalut)
Facebook-ryhmä
Edustus osaamisen ja seuraverkostotyöryhmissä
Luotiin käytäntö uuden aluepäällikön
perehdyttämiseksi
Lisättiin aluepäälliköille tarjottavaa koulutusta

Kartoitettiin aluepäälliköiden oma kokemus
osaamisestaan eri alueilla, jonka pohjalta
tehdään toimia osaamisen lisäämiseksi

Toimenpiteet 2016
•
•
•
•

•

Vakiinnutetaan aluepäällikköjen verkoston
toimintamalli
Kirkastetaan aluetoiminnan vastuut ja roolit
liiton ja seurojen suuntaan
Työstetään Figure Centren aluetoiminnan
keskeneräiset työkalut valmiiksi
Käynnistetään työ yhteistoiminnan
tiivistämiseksi alueilla lisäämällä
aluepäälliköiden verkosto-osaamista, sekä
aktivoimalla seuroja ideoimaan ja toteuttamaan
aluetoimintaa.
Käynnistetään työ liiton seurapalveluiden
kirkastamiseksi ja palveluverkoston luomiseksi.
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2. Taitoluistelu on merkittävä urheilulaji
TAVOITE:
=> Liitto yhdessä jäsenseurojensa haluaa olla
•
Aktiivinen yhteistyökumppani ja vaikuttaja liikunnan ja urheilun kentässä
•
Luotettu ja innovatiivinen kansallisten ja kansainvälisten taitoluistelutapahtumien järjestäjä
=> Liiton tavoitteena on
•
Turvata jatkuvuus: kansainvälisen tason arvioitsijoita kaikissa lajeissa kaikilla tasoilla
•
Olla merkittävä lajin kehittäjä kansainvälisen luisteluliiton organisaatiossa

TOTEUTUS:
a)
b)
c)
d)
e)

Projekti: Verkottuminen huippu-urheilun kehittämisessä Suomessa
Projekti: Kärkikonseptien suunnittelu ja lanseeraus
Projekti: Finlandia Trophy 2016: esikisat MM-kisoille
Projekti: MM-kisojen 2017 järjestelytyö
Projekti: ISU-kongressi kesällä 2016 – hyvä valmistelu ja Suomen edustajat merkittäville vaikuttamispaikoille

Projekti: Kärkikonseptien suunnittelu
ja lanseeraus
Määritellään ja kehitetään toistettaviksi konsepteiksi uusia palvelu- ja elämysideoita.
Tuotteistamisprosessi liittyy Suomi 100 –hankkeeseen Koko Suomi luistelee – kokonaisuuteen yhteisellä
arvopohjalla ja on tulevien MM-kisojen 2017 valmistelua eri tavoin tukevaa toimintaa.
Tavoitteena systematisointi
Palvelujen ja elämysten helpompi myynti ja markkinointi
Palvelujen ja elämysten kehittämisen ja tuottamisen epävarmuuden vähentäminen
Oppia eri toimiajojen elämystuotteista ja hyvinvoinnista
Tavoitteena:
Liiton tuotteistettavan palvelun roolin ymmärtäminen osana seurojen tarjoamaa palvelua
(seurojen) palvelujen markkinoinnin tehostaminen
Liiton ja seurojen välisen tiedonjaon ja yhteistyön tehostaminen
Hankkeet jatkuvat vuoden 2017 jälkeen (ovat tukijoiden kannalta puoleensa vetäviä)
Suunnitellut kärkihankkeet (työniminä):

1.
2.
3.
4.
5.

Suomi luistelee olympialaisiin (huippu-urheilu)
Dudes on skates (pojat & miehet)
Kaverit luistelevat (harrastajat)
Taviksesta tähdeksi (aikuiset)
Jääspesialistit (erityisryhmät: SO, Impaired)
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3. Lajissa menestytään kansainvälisesti
TAVOITE:
=> Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa rakentaa reittejä menestykseen, siten että
•
Edustuspaikkoja lisätään arvokisoissa yksinluistelussa ja jäätanssissa => sijoittuminen 10 joukkoon, mitaleille
•
Sijoitutaan muodostelmaluistelussa arvokisoissa mitaleille

TOTEUTUS:
a) Projekti: Huippuluistelupolun vahvistus / uudistus yksinluistelussa käyntiin - mahdolliset uudet toimintamallit & rahoitus
b) Projekti: Huippuluistelupolun vahvistus/uudistus jäätanssissa - suunnittelun aloitus
c) Projekti: Huippuluistelupolun uudistus / vahvistus muodostelmaluistelussa – suunnittelun aloitus

Projekti: Huippuluistelussa menestytään
kansainvälisesti
•

Huippuluistelupolun uudistaminen ja vahvistaminen
- uusien tukimahdollisuuksien kartoittaminen yksinluistelussa
- valmennusosaamisen vahvistaminen ja tukeminen

•

Yksinluistelun maajoukkuetoiminnan kehittäminen vastaamaan kansainvälisen
menestyksen vaatimia edellytyksiä
- kansainvälisen yhteistyön lisääminen
- harjoittelun ja tukitoiminen sisältöjen terävöittäminen
- johdonmukaisen ja ammattitaitoisen maajoukkuetoiminnan tehostaminen

•

Merkityksellinen toimija Olympiakomitean hankkeissa mm. Akatemiatoiminnan
uudistaminen
- lajien (jäätanssi, muodostelmaluistelu, yksinluistelu) näkyvyyden lisääminen huippuurheilun toimintaympäristöissä
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4. Vahvistamme toimintamme resursseja
TAVOITE:
a) Uusi toiminnanjohtaja aloittaa
• Perehtyminen uuteen rooliin, verkottuminen taitoluistelu- ja urheilumaailmassa
• Liiton nykyisen toiminnan arviointi ja sen kehittäminen seuraavalle tasolle
b) Liiton eri työryhmien toiminnan vahvistaminen – vuosikellojen teko ja tavoitteet ryhmäkohtaisesti

TOTEUTUS:
Liitto huolehtii siitä, että
•
Oma taloudenpito on vakaata
•
Liiton työntekijöiden työ kehittyy ja työmotivaatio pysyy korkealla
•
Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi työ projektoidaan huolellisesti
=> Liitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa
•
Turvaa vapaaehtoisten lajiharrastajien työn kehittymisen ja sitä kautta toiminnan jatkuvuuden
•
Rakentaa tasapainoa lajin harrastamisen ja kilpaurheilun välille
•
Pyrkii vaikuttamaan paikallisesti lajin harrastamisen olosuhteiden parantamiseksi

Projekti: Liiton eri työryhmien
toiminnan vahvistaminen
Toimintojen käynnistäminen 2015
•
Uudistettu työryhmäjako
•
Luottamushenkilön
toimintakäsikirjan valmistelu
Toimenpiteet 2016
•
Toimintakäsikirjan
käyttöönotto
•
Verkostojen ylläpito
•
Tukitoimien kehittäminen
(mm. Figure Centre)

